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Van de redactie

D

oor te weinig ruimte en een
foutje mijnerzijds (wordt het
dan toch tijd voor mij om het stokje
te gaan overdragen) is een advertentie van Zilveren Kruis niet in het
decembernummer terecht gekomen. Dit heeft links en rechts voor
de nodige onrust gezorgd. In dit
nummer hoop ik dat weer recht te
kunnen zetten. Mijn excuses hiervoor aan eenieder die daarmee ongerief heeft ervaren.
In dit eerste nummer van dit jaar
wil ik eenieder mede namens mijn
mederedactieleden een heel gelukkig en gezond 2019 toewensen. Dat
wij maar weer heerlijk van al het
moois dat op ons pad komt mogen
genieten.
Mijn gezondheid is gelukkig weer
grotendeels teruggekeerd, alleen
word ik de laatste maand geplaagd
door een trage en onwillige computer, waardoor ik in de problemen
kwam om tijdig alle kopij in te kunnen sturen. Bij het schrijven van dit
stukje ben ik de laatste eindjes aan elkaar aan het knopen en lijkt het erop

dat alles toch nog voor elkaar komt,
gelukkig !!!
In dit nummer weer een aardige
anecdote van een oud-collega, een
stukje, waarvoor in december geen
plaats meer was.
Ik heb u ooit gevraagd kopij, die voor
iedereen interessant is toe te sturen.
Dat is diverse malen met succes gebeurd. Alleen, er zijn echter ook enthousiastelingen, die mij een stukje
gedrukte tekst met zwart/wit foto’s
erin sturen. Dat is helaas voor mij niet
doenlijk om te verwerken. Als u wat
heeft, stuur het dan a.u.b. digitaal in
een word-bestandje, eventueel met
kleurenfoto’s (ook digitaal).
Ook heb ik een plekje ingeruimd voor
NS-Servicecenter P&O, die ons vrij
vervoer regelt. Er was wat gebrekkige
communicatie rond de verstrekking
van de nieuwe kaarten, die wij in december hebben ontvangen. Met de
aanvullende informatie hoop ik dat
alle onduidelijkheid is opgeheven.
Mocht u toch nog vragen hebben,
dan kunt u terecht op onze website.

Ik hoop dat alle kerstbrunches en
-lunches in de afdelingen goed en
gezellig zijn verlopen. Ik zelf heb er
twee mogen meebeleven en ik kan
u verzekeren dat het heel gezellige
bijeenkomsten zijn geweest.
Ook hoop ik dat allen, die in huiselijke
kring de feestdagen hebben doorgebracht er met volle teugen van hebben kunnen genieten en dat u allen
zeer voldaan en gezond en wel het
nieuwe jaar heeft kunnen beginnen.
Tja, en wat dit jaar ons gaat brengen.
Ik hoop in elk geval dat er een nieuwe complete redactie gaat komen en
dat ons pensioenfonds er in slaagt
om ons volgend jaar een inhaalslag
te kunnen laten maken om de opgelopen achterstand ongedaan te
maken. Wie weet??? Ik hoop het vanuit onze nieuw ingestelde pensioencommissie van nabij te mogen en
kunnen meebeleven.
En tot slot: Veel leesgenoegen !
Henk Grimbergen

NS-Business Card
Beste heer, mevrouw,
Graag geven wij nog wat extra toelichting op de door ons
verstuurde brief. In de brief staat in de alinea over zaken
die niet van toepassing zijn, een dubbele ontkenning. Het
volgende wordt er bedoeld:
•• De regeling blijft voor u en uw eventuele partner, hetzelfde. De begeleidende brief vanuit NS Zakelijk
kunt u dan ook negeren.
•• Heeft u saldo op uw huidige NS-Business Card? U kunt
het saldo terugvragen aan de Servicebalie op het station of via www.ov-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.
htm.
•• Wij kunnen niet garanderen dat het gebruikmaken van
saldo op de NS-Business Card goed functioneert. Het is
dus niet mogelijk gebruik te maken van Bus, Tram, Metro en dergelijke. Mocht u wel een kaart willen hebben
waar u saldo op kunt laden voor deze faciliteiten, dan

kunt u hiervoor bij OV-Chipkaart een persoonlijke OVChipkaart aanvragen.
•• Het inzien van uw reizen is voor u al mogelijk doordat u
maandelijks reisoverzichten per mail van ons ontvangt.
Hier hoeft u zich niet nogmaals voor aan te melden. Het
inzien van reizen in Mijn NS Zakelijk is voor u dus niet
mogelijk.
Het kan zo zijn dat wanneer zowel u als uw eventuele
partner een kaart horen te ontvangen, de ene eerder binnen komt dan de andere. De NS-Business Cards worden
namelijk één voor één verstuurd vanuit NS Zakelijk.
Hopelijk hebben wij u via deze weg voldoende geïnformeerd.
Utrecht 02 december 2018
Met vriendelijke groet, Service Center P&O
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Van de voorzitter
2
019 is al in het vooruitzicht als
ik dit schrijf. Voor de BGV zal het
een zwaar jaar worden omdat de
contributie vanaf 1 april niet meer
door SPF Beheer wordt ingehouden.
Begin 2019 ontvangt u van ons een
brief, met uitleg en ook een machtigingsformulier om ons te machtigen
om de contributie van een jaar van
uw rekening af te schrijven. Nog afgezien van het geld van de verzending van brieven en terugsturen via
een antwoordenvelop, is het dus een
hele klus om al die gegevens in onze
ledenadministratie in te kloppen.
Hulp daarbij is natuurlijk altijd welkom. Ook bestaat de mogelijkheid
dat we de contributie moeten verhogen omdat we anders niet meer
uitkomen met onze financiën. Maar
daar moeten we eerst toestemming
voor hebben van de leden van de
Voorjaarsvergadering en dat is pas in
april 2019.

We hebben onlangs besloten om
de Voor- en Najaarsvergadering
in Amersfoort te houden. Ook de
nieuwjaarsreceptie van 12 januari
houden we in Amersfoort van 13.30
tot 16.30 u. Hebt u interesse om ons
en de andere aanwezigen een goed
en gezond nieuwjaar te wensen,

mail dat dan even naar de secretaris.
U bent van harte welkom.
Dan wil ik ook nog een woordje wijden aan de wijze van afhandeling
van de vernieuwde vervoerbewijzen
NS-Business Card DAL. Er zat een
grote brief en een brochure bij wat u
allemaal met die kaart kunt. Maar helaas zeer onzorgvuldig dat dat er bij
gedaan is, want dat geldt niet voor
gepensioneerden!!!!!! Wij krijgen
geen korting bij Q-Park, ook kunnen
we er geen OV-Fiets mee huren!! En
alle andere zaken die genoemd zijn
gelden ook niet voor ons. Het enige
wat we met die kaart kunnen is reizen via spoorvervoer in Nederland.
Dus de regeling die al enkele jaren
van kracht is blijft gewoon bestaan.
Kijk ook eens op onze website www.
bgvov.nl en dan de pagina Vervoersfaciliteiten. Daar kunt u het nog eens
overlezen. In dit blad ook de tekst die
ik en misschien met mij velen, over
wat het servicecenter denkt dat er
misgecommuniceerd is, via de email
hebben ontvangen. Volgens mij
heeft een ieder die elke maand een
opgave via de email krijgt wat hij
verreist, deze mail ontvangen. Maar
bij vragen zou ik zeggen email naar
hen terug of bel ze!!

Dan nog even over de vacatures in
het hoofdbestuur. De tijd dringt, het
is zo april en dan stoppen de redactiesecretaris en zijn mensen er mee.
Tot nu toe hebben we 1 aanmelding
van een lid die redactielid wil worden. We zoeken dus nog een redactiesecretaris en een redactielid.
Nou ik denk dat ik u voldoende verveeld te hebben, via deze weg in ieder geval een
Goed uiteinde en een prettig en gezond 2019.
Jan Sletterink

MET SPOED GEZOCHT
Nieuwe redactieleden. De huidige redactie wenst in het voorjaar 2019 af te treden.
Daarom zijn wij op zoek naar:
1. Een redactiesecretaris (tevens lid van het hoofdbestuur) - hij/zij is verantwoordelijk voor het maandelijks laten verschijnen van Met Pensioen.
2. Twee redactieleden ter ondersteuning van de redactiesecretaris (er is reeds een gegadigde).
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Enige affiniteit en goede kennis van de Nederlandse
taal is gewenst.
Nadere infomatie kunt u krijgen bij de huidige redactiesecretaris Henk Grimbergen en bij de voorzitter Jan
Sletterink.
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Station Breda
D
it keer heb ik er voor gekozen
om eens aandacht te schenken
aan een grensstation en dat wil ik
vaker gaan doen in de toekomst.

Alhoewel je bij Breda niet het idee
krijgt dat je te maken hebt met een
grensstation, is het nu wel het geval geworden, omdat sinds kort
er nog een trein vanuit Breda rijdt
naar Antwerpen en Brussel via het
hoge snelheidsspoor. Eindelijk,
want door alle perikelen met de
Fyra, die eerst van Amsterdam naar
Brussel zou rijden heeft het erg
lang geduurd vooraleer de huidige
verbinding tussen Breda en België
daadwerkelijk een feit werd. Dit tot
grote teleurstelling van Roosen-

daal, dat zijn grensstatus gemarginaliseerd zag worden.
Het eerste station in Breda werd
geopend op 1 mei 1855, toen de
spoorlijn Roosendaal - Breda werd
geopend. In 1863 werd dit gebouw
vervangen door een nieuw gebouw, toen de lijn naar Tilburg werd
geopend. In 1970 werd het derde
(hooggelegen) station gebouwd.
In het kader van de HSL Zuid en
de aansluiting van Breda daarop, is
het station aangepast aan de eisen,
die je aan een modern station met
internationale allure mag stellen.
De hoofdingang en het busstation
is van de voorzijde (centrumzijde)

naar de achterzijde verplaatst. In de
stationshal bevinden zich diverse
winkels en horecagelegenheden,
waarmee het station een zeer gezellig en levendig karakter heeft gekregen.
De officiele opening van het nieuwe
station Breda was op donderdag 8
september van dit jaar.
West Brabant heeft hiermee een
station van allure gekregen en mag
daarop best heel trots zijn.
Momenteel wordt station Tilburg
fors onderhanden genomen. Daarover een volgende keer.
Henk Grimbergen

Advertentie
AANGEBODEN
Bij het ontruimen van het huis van
mijn zwager, A. Tabernal vond ik
diverse NS spulletjes, zoals speldje
1838-1964, 3 bronzen medailles,
2 dasspelden en een flesopener.
Als iemand interesse heeft kan hij
of zij mij bellen.
Sophia Teijman
T: 022-9210069

5

Korting op uw zorgverzekering via NS
Samen met Nederlandse Spoorwegen hebben we afspraken gemaakt over de collectieve
zorgverzekering. En daar profiteert u van met een aantrekkelijke korting en extra voordeel.

10% korting

op uw basisverzekering

Hoge korting
op uw aanvullende
verzekering

Meer voordeel:

• Speciaal NS-tarief op alle aanvullende verzekeringen
• Extra vergoedingen voor fysiotherapie, 100% vergoeding eigen

bijdrage vervoer, alternatieve zorg, afvallen, mindfulness en
nog veel meer
• Wij maken het u graag gemakkelijk. In Mijn Zilveren Kruis regelt u
al uw zorgzaken online
• Uw vergoeding binnen 3 werkdagen uitbetaald als u uw zorgkosten
declareert via Mijn Zilveren Kruis of de app

15% korting

op uw tandartsverzekering

Bereken uw premie en sluit af

Op zk.nl/ns berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle
informatie over de vergoedingen.
Overstappen naar Zilveren Kruis is eenvoudig. Meld u uiterlijk
31 december 2018 aan en wij regelen de opzegging van uw huidige
zorgverzekering!

95801-1811_advertentieNS.indd 1

01-11-18 08:40

Belastingaangifte over 2018

A

ls u dit leest is de werkgroep
belastingen alweer druk met
de voorbereiding van de zittingsdagen op zaterdag 23 maart en op de
woensdagen 27 maart en 03 april.
Evenals voorgaande jaren kunt u
gebruik maken van de invulservice
van de BGV. U kunt hiervoor het
aanmeldingsformulier invullen. U
ontvangt dan drie weken van te6

voren een uitnodiging met daarop
aangegeven de datum, tijd en mee
te nemen documenten.
De zittingen zijn weer op het bekende adres, ontspanningslokaal
“Spoor 6” op het station Utrecht
Centraal. Ook als u geen aangifteplicht krijgt opgelegd van de belastingdienst, kan gebruikmaken van
de BGV-belastingservice voordeel
opleveren.

Veelal zal de aangifte leiden tot een
aardig te ontvangen bedrag. In een
aantal gevallen moet er bijbetaald
worden maar door de kennis van
de invullers wat betreft de aftrekposten betaalt u meestal aanzienlijk
minder.
Onze ervaring is dat u zeker als
65-plusser vrijwel altijd een teruggave tegemoet kunt zien.
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BELASTINGZITTINGEN 2018
Aanmeldingsformulier. Op zaterdag 23 maart, woensdagen 27 maart en 3 april is er weer gelegenheid uw BELASTINGAANGIFTE door de BGV te laten invullen. Wilt u daar gebruik van maken, vul dan dit formulier in stuur dit op naar de BGV, Postbus
2030, 3500 GA te Utrecht. Over de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht wordt U schriftelijk uiterlijk 3 weken van te
voren ingelicht; hierbij wordt tevens vermeld welke gegevens u absoluut moet meebrengen.
Door wijziging in het beschikbaar stellen van het belasting programma hebben wij dan een machtigingscode nodig. Die
moet u zelf aanvragen!!!!! Het kan ook zijn dat u die automatisch thuisgestuurd krijgt. Die moet u dan meenemen.

Gaarne met blokletters invullen:
Naam en voorletters
Adres
Postcode_______________________ Woonplaats_ __________ Tel.
Lid van de afd.:_ _____________________________ e-mailadres:
wil graag naar Utrecht Centraal, Spoor 6 komen om zijn/haar belastingaangifteformulier te laten invullen.
Invullen voor één of meerdere personen gaarne aantal vermelden ( . . . )
Ik ben verhinderd op de volgende data *):

23/03

Datum:							

27/03

03/04

Handtekening:

*) eventuele data van verhindering omcirkelen!

Ter bestrijding van de kosten (opleiding/bijscholing invullers, gebruik
laptops, printer en zaalhuur) vragen
wij van u op de zittingsdag voor
deze dienstverlening een bedrag
van € 20 voor een persoon en voor
2 personen (diegene die aangifte
doet met partner) € 25. Bij thuisbezoek voor 1 aangifte € 35 en met
partner € 40, dit is inclusief reiskosten.

Alleen als u fysiek niet in staat bent
naar Utrecht te komen, zullen wij
proberen thuiszorg bij u te organiseren met een invuller uit uw regio.
Er worden door de belastingdienst
niet automatisch machtigingscodes
verstrekt en moet u deze zelf aanvragen zowel voor uzelf als voor uw
partner, (ook als deze geen aangifte hoeft te doen). Het aanvragen

van een machtigingscode kan via
machtigingen-digid.nl maar daar
moet u wel een DigiD voor hebben.
Hou dan wel het BSN-nummer bij
de hand, ook van uw partner. Ook
kunt bellen met 088 1236555. Hier
geldt ook dat u uw BSN-nummer en
ook dat van uw partner bij de hand
moet hebben.
Werkgroep belastingen
7

De kinderen Versteeg moeten onder de wol
Deze code werd door radio Oranje op 17 september 1944 uitgezonden en dat
betekende een oproep tot een algemene staking van het totale spoorwegpersoneel om het vervoer voor de Duitse wehrmacht zoveel mogelijk te verhinderen. Dit in opdracht van de Nederlandse regering in Engeland.

H

et was juni 1944. Wij woonden
in Tuindorp bij het emplacement
Onnen. De oorlog was in volle gang
maar ik ging gewoon naar school
en mijn vader die rangeerder was in
Onnen ging dagelijks naar het spoor
en draaide daar zijn vroeg-, laat- en
nachtdiensten.
Door de landingen in Frankrijk verhevigde de oorlog. Eerst alleen maar 's
nachts maar later ook overdag kwamen de Engelse spittfires en schoten
op het emplacement op alles wat
maar rijden kon. In duikvlucht kwamen ze naar beneden en het gebeurde wel dat ze nog schoten als ze weer
omhoog kwamen en een kogelregen
door het dorp ging. Hierdoor ontstond veel schade aan onder andere
ruiten.
Door de schaarste was er gebrek aan
alles dus ook aan glas. De school was
gevorderd door de wehrmacht en wij
gingen niet meer naar school. Zoals

Micha de Vries, Middelburg, Nederland
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de meeste mensen hadden wij ook
een tuintje voor eigen groenten en
aardappelen aan het spoor. Ik ging
mee naar de tuin om een handje te
helpen. We waren druk bezig toen pa
riep: de sloot in en wij doken in de onderwal en volgden een beschieting
op een lok die iets verder op stond.
Een spoor van kogels sloeg boven
ons in de modder.
Het was niet leuk meer. Ook niet voor
het NS personeel. Er waren dagen
dat het constant luchtalarm was op
het emplacement. Vanaf alle posten
en gebouwen waaide dan een veelkleurige vlag als waarschuwing voor
luchtaanvallen.
Dat was "sein Lodewijk". Oude NS- ers
zullen dit nog wel weten. Er was op
enkele loks achter op de tender een
betonnen schuilplaatsje gebouwd.
Niet te geloven, maar ik heb ze gezien.
Toen kwam op 17 september 1944 de
oproep tot de spoorwegstaking waaraan veel werd voldaan. Vooral mede
vanwege de dagelijkse luchtaanvallen was men blij niet meer naar het
spoor te hoeven en dan er bij "het was
maar voor niet zo lange tijd, want de
Tommie's waren al in Arnhem geland.
Wij zijn nu snel bevrijd." Iemand uit
het verzet kwam die boodschap die
brengen. Dus pa ging onderduiken
en wij werden aangeraden om ook te
verdwijnen want ze waren bang voor
represaillemaatregelen. Nou zei mijn
moeder, dan ga ik met de beide jongens naar opa en oma Assen. Dus de
deur werd achter ons dichtgetrokken
en wij stapten op de fiets naar opa en
oma. Die woonden in een klein huisje
met 5 personen maar ach het is maar
voor kort, dus waren we met zijn
achten. Het werd niet voor een paar

weken, maar voor bijna 9 maanden in
een koude winter. Opa had een grote
tuin en een dochter werkte bij de bakker en in de kelder werd clandestien
een varken geslacht. Mijn vader was
bij zijn onderduikadres weggegaan
en kwam ook bij ons dus waren we
met ons negenen.
Toen mocht ik ineens niet meer in de
hooischuur komen. Ja waarom niet. Ik
zag wel met mijn jongensogen dat er
eten naar de schuur werd gebracht.
Mijn oma kreeg in de gaten dat ik wel
heel nieuwgierig was, en toen na heftige instructies mocht ik eten naar de
schuur brengen en daar leerde ik mijn
eerste woorden Engels: Hello boy my
name is Jim. Enkele dagen later was
Jim zo maar weer verdwenen. Via allerij sluipwegen naar Engeland .
In april 1945 werden we bevrijd en
na enkele dagen, nadat de strijd om
Groningen was beëindigd, gingen we
weer naar Tuindorp terug, en ons huis
stond er nog.
Het huis was helemaal leeg. Alles was
weg, dus gingen we logeren bij de
buren. Het huis werd weer ingericht
met meubels en ledikanten, gordijnen, potten en pannen, allemaal in
beslaggenomen spullen uit de villa's
in Haren waar Duitse officieren woonden. En zo kwamen we weer goed in
de spullen te zitten.
Het was een dubbele woning met
een rietendak en na een paar maanden speelde een buurjongen met
lucifers en stond al snel de hele boel
in lichterlaaie en stonden we weer op
straat maar dat is ook weer opgelost .
Hoe dat gegaan is vertel ik later misschien nog wel eens.
Ab Tuinman oud lid Groningen
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Afdelingsnieuws
Alkmaar
Dag beste mensen
Vandaag is het 3 december en de laatste dag om nog kopij in te leveren voor het januarinummer “Met Pensioen”.
Nog een paar dagen en het is pakjesavond van onze goede sint.
Nu maar hopen dat iedereen braaf is geweest en dat er
een cadeautje in de zak zit!
Als u dit leest ligt 2018 al weer achter ons en beginnen we
vol goede moed aan het nieuwe jaar. Ik hoop dat u het
oude jaar goed hebt kunnen verlaten en in een zo goed
mogelijke gezondheid het jaar 2019 mag beleven.
Namens het hele bestuur wens ik u in ieder geval het allerbeste toe en dat we elkaar vele malen mogen begroeten
in ons verblijf “De Terp” te Alkmaar.
In januari beginnen we gelijk met een mooie start, namelijk de nieuwjaarsbrunch aangeboden door het bestuur.
Iedereen die zich daarvoor heeft opgegeven wordt verwacht op 14 januari om 11.30 uur.
Na de koffie wordt de lunch geserveerd en daarna nog
een gezellig potje bingo.
Alle leden die in januari jarig zijn een fijne verjaardag en
nog vele gezonde jaren toegewenst.

Agenda

14 januari aanvang 11.30 uur, 11 februari, 11 maart,
8 april en13 mei aanvang 13.30 uur.
Groeten Hans van Westrienen

Amersfoort
Dag beste mensen, het jaar 2018 zit er, als u dit leest, weer
op. Ik hoop dat het voor u een goed jaar is geweest, waar
u tevreden op terug kunt kijken.
U hebt allemaal het jaarprogramma voor 2019 ontvangen. Zo niet, dan kunt u mij bellen en dan stuur ik het alsnog op. Op de jaarvergadering op 14 februari 2019 worden de bestuursleden ge(her)kozen. Er is op dit moment
een vacature voor voorzitter en 2e secretaris. Ik stop er
mee, dus is er dan een nieuwe secretaris nodig. Voor het
voortbestaan van onze afdeling is een goed bestuur nodig. Er moet toch iemand onder onze “jonge” senioren te
vinden zijn, die zich daarvoor beschikbaar stelt. Van harte
welkom !

Ik wens u namens het bestuur een voorspoedig 2019 en
ik hoop dat al uw wensen en voornemens mogen uitkomen. De leden die in januari 80 jaar of ouder worden,
worden door mij van harte gefeliciteerd en ik hoop dat
zij hun verjaardag nog vaak mogen vieren in een zo goed
mogelijke gezondheid.

Agenda

Donderdag 17 januari
Donderdag 14 februari
Donderdag 07 maart
Donderdag 14 maart
Donderdag 11 april
Donderdag 16 mei

Nieuwjaarsreceptie en bingo
Jaarvergadering en bingo
Diner “Stromenland”
Contactmiddag en bingo
Paasbuffet en bingo en
verloting, aanvang 11.00 uur
Contactmiddag en bingo.

Vakantie tot 12 september
Dat was het voor dit moment, graag tot ziens.
Jan Bultman

Amsterdam
Als u dit leest hebben we weer een jaar achter ons gelaten. Ik hoop dat u dit in een gepaste stemming hebt gedaan om vol frisse moed aan het jaar 2019 te beginnen en
dat u dit nieuwe jaar in een zo goed mogelijke gezondheid mag volbrengen en wens u daarbij veel sterkte toe.
Op donderdag 15 november hadden 34 leden de stoute
schoenen aangetrokken om een bezoek te brengen aan
ons verblijf te Duivendrecht en zullen daar geen spijt van
hebben gekregen. Na twee spelletjes bingo zou er voor
ons een “Shantykoor” optreden, maar dit zogenaamde
Shantykoor was geen Shantykoor, maar een uit 16 zangers en zangeressen bestaand “Amsterdams Smartlappenkoor” begeleid door een accordeonist en een hoornblazer en natuurlijk een dirigent. Waar dit misverstand
vandaan kwam zal wel een raadsel blijven. Voor de gezelligheid maakte dit niets uit, want in een optreden van
tweemaal een half uur werden er een heleboel meezingers ten gehore gebracht. Geëindigd werd met het lied
“Geef mij maar Amsterdam” als begeleiding van een lange
polonaise waaraan door vele leden werd deel genomen.
Een zeer geslaagd optreden en voor herhaling vatbaar.
Ik denk dat de afsluiting van dit jaar op 20 december wel
een succes zal zijn geweest met de kerstviering, want 33
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personen hadden zich voor deze middagbijeenkomst opgegeven.
Dan volgt hier het programma voor de middagbijeenkomsten in het jaar 2019, alle middagen beginnen met
drie spelletjes bingo gevolgd door de volgende onderwerpen:
17 januari:
spelletjes zoals yahtzee, rummikub, klaverjassen, jokeren. 21 februari: jaarlijkse
ledenvergadering en quizvragen.
21 maart:
sjoelen.
18 april:
paasviering en loterij.
16 mei:
kaarten.
20 juni:
busreis. Bestemming wordt op de ledenvergadering bekend gemaakt.
19 september: sjoelen.
17 oktober:
kaarten.
21 november: ????????
19 december: kerstviering met warm buffet.

stuur hopen jullie allemaal weer terug te zien in 2019 in
goede gezondheid.
Woensdag 09-01-2019 zien wij elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. Iedereen van de afd. Apeldoorn nodigen
wij uit voor een drankje en een hapje. Wil je mee eten,
graag van te voren even een telefoontje of email.
De volgende data even noteren: woensdag 23-01-2019,
woensdag 27-02-2019, woensdag 27-03-2019, woensdag 17-04-2019 vieren wij pasen, de laatste van het seizoen zal zijn woensdag 22-05-2019.
Alle middagen beginnen om 13.30 uur.

Mocht onder de leden nog iemand zijn met andere
ideeën laat het ons dan weten, wijzigingen zijn nog altijd
mogelijk.
Tot op heden is er nog geen sollicitatie bij mij binnen gekomen voor de vacature in het bestuur door
het overlijden van onze voorzitter. Aftredend op de
ledenvergadering van 21 februari zijn de penningmeester en het bestuurslid algemene zaken, beiden
stellen zich herkiesbaar, maar eventuele gegadigden
voor deze functies kunnen zich melden bij het bestuur.
Dit stukje proza is lang geworden, daarom eindig ik met
de hartelijke groeten en hoop u spoedig weer te ontmoeten in ons verblijf te Duivendrecht.

Laat ik beginnen met jullie het allerbeste te wensen voor
het nieuwe jaar en dat we gelukkig en gezond de komende jaren mogen doorbrengen.
We hebben de feestdagen weer achter de rug en er ligt
weer een jaar voor ons.

Kor Stuut

Apeldoorn
Geachte familie,
Afgelopen woensdag waren we bij elkaar. Iedereen was
om 10.15 uur aanwezig en we begonnen aan een nieuwe
dagindeling zoals we hadden afgesproken. Enkele spelletjes bingo, toen een geweldig stamppot buffet, daarna
nog enkele rondjes bingo. Het was reuze gezellig. Ria en
Willem dank jullie wel. Helaas Ab en Tine moesten wegens
gezondheidsredenen afzeggen en komen helaas ook niet
meer (kom er in het februari nummer op terug). André
en Ria waren niet aanwezig. André is gevallen, gebroken
heup, en is inmiddels uit het ziekenhuis. Geert en Riekie
waren er niet, die hadden andere verplichtingen.
Wij draaien op verzoek de boel weer terug. Dus we beginnen in januari weer als van ouds, aanvang 13.30 uur, einde
16.00 uur en daarna het diner. Dit is niet verplicht (kosten
€5,00 per persoon) einde ongeveer 17.30 uur. Wij als be10

Nu ga ik eindigen met de woorden: "Heb het leven lief"
Secr afd. Apd, Herman Trots,
Loseweg 287 7315 DH Apeldoorn,
htrots@icloud.com

Eindhoven

Dan hoop ik ook, dat we elkaar meer zien bij de activiteiten die we organiseren zoals de sjoel- en kaartmiddagen,
die we ook dit jaar weer gaan organiseren.
Bij deze activiteiten, die op de dinsdagmiddagen plaatsvinden is er nog plaats. Dus bij deze een oproep om de
gelederen te komen versterken op deze dagen. U bent
van harte welkom en op deze activiteit zijn ook de partners van onze leden, introducés, vrienden of buren welkom. De komende Algemene Leden vergadering zal op
27 maart plaats vinden en daarvoor zullen wij u nog uitnodigen.

Agenda

Met het sjoelen en kaarten gaan we door op:
15 januari 13.30 uur in de Fuut.
22 januari 13.30 uur in de Fuut.
29 januari 13.30 uur in de Fuut.
05 februari 13.30 uur in de Fuut.
19 februari 13.30 uur in de Fuut.
Jan Daverveld

Friesland
Beste lezers
Nog even en er is weer een jaar voorbij. De dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. De jaarwisseling
staat weer voor de deur, een tijdstip van terug zien op wat
is geweest. Op onze bijeenkomst in november hadden
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wij de heer Jaap de Groot uitgenodigd voor een vertelling
met dia’s over het stadsdeel vanaf de kazerne via de noorderweg, noordersingel, westersingel, verlaatsbrug, oude
veemarkt naar het station, maar van ver voor de oorlog.
Dan zien je pas hoe alles is veranderd. Jaap zal vast nog
wel eens langs komen, hij heeft een groot archief van
Leeuwarden.
Vanaf deze plaats willen wij u allen een goede jaarwisseling toe wensen en een voorspoedig 2019 namens het
bestuur.
Onze volgende bijeenkomsten zijn op de woensdagen
in 2019: Januari 23 – februari 20 – maart 20 en april 17.
Wij hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten.

achter de rug. Het bestuur van de afdeling Haarlem wenst
u en uw familie een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar
maar, vooral veel gezondheid in 2019 toe, dat vind ik erg
belangrijk.
Om gezondheidsredenen gaat de contactmiddag in januari niet door. Hopelijk zien wij jullie de eerste woensdag
6 februari 2019 weer op de kienloterij middag terug.
Theo Gabriël

Heerlen

Jan van Dijk

Beste leden van de afdeling Heerlen, als u dit leest is het al
weer januari 2019. Graag wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik u allen weer een goed nieuwjaar te wensen,
en natuurlijk zal ook in het komende jaar weer de nodige
reuring komen. We zien het wel, toch? Maar…nog even
terug naar 2018, om precies te zijn 7de november; toen
ben ik met uw voorzitter naar Utrecht geweest om de
Bondsnajaarsvergadering bij te wonen en onze afdeling
te vertegenwoordigen. Een kort verslag hiervan heeft u
kunnen lezen in het decembernummer. De voorzitter laat
nog maar eens weten dat er een aantal vacatures gaan
ontstaan, ziekte, overlijden, maar ook domweg het door
leeftijd niet meer kunnen opbrengen om een bestuursfunctie op adequate wijze te vervullen. Daardoor ontstaat er dringend vraag naar leden die het wegvallen van
hoofdbestuurders willen opvullen. En zoals overal in de
verenigingen, men staat niet te trappelen om de vinger
op te steken. Hoe komt dat toch? Vraag ik me af, want ook
in onze eigen afdeling komt maar moeilijk een bestuurder
naar voren.
Misschien ten overvloede, ik wil graag het verzoek van
(voorzitter) Jan hier plaatsen, het hoofdbestuur is op zoek
naar redactieleden voor Met Pensioen. ‘s Middags wordt
er nog even teruggekeken naar de 5de september, u weet
wel, de dag in Rotterdam. Waar de leden mee konden
vieren dat de BGV 100-jaar geleden is opgericht. In onze
afdeling heb ik geen negatieve opmerkingen gehad. Ja,
de regenbui ’s morgens. Jongens, wat was dat even pittig. Maar de reis op de boot erna, geweldig. En dan het
diner, of koud buffet, goed verzorgd. Als u dit leest en niet
bent mee geweest, nou, u hebt echt iets gemist. Maar
goed, u krijgt een herkansing, over weer 100-jaar zal de
BGV vast en zeker iets prachtigs organiseren. Nu ik daar
zo over denk, het mag natuurlijk al over 25-jaar. Alleen….
ben ik dan ruim negentig! Ik zie wel. Na deze evaluatie,
komt nog een rondvraag en uiteindelijk de sluiting. Uw
afdelings- bestuurders gaan weer goedgemutst naar huis.

Beste mensen, intussen zijn we aangeland in het jaar
2019. De kerstdagen en de jaarwisseling hebben we weer

Ik begrijp dat niet iedereen geïnteresseerd is in wat er bestuurlijk omgaat, maar wij willen leden van de Heerlense
BGV afdeling een inkijkje geven wat er zoal gebeurt om
een vereniging aan het draaien te houden.

Namens het bestuur,de V.

Groningen
Voorzitter Bandsma kan op 30 november namens het bestuur 16 personen welkom heten.
Ingekomen stukken: Kaart dat dhr. Raangs is overleden,
groeten van Piet Rijer die ernstig ziek is, de fam. Pomp afwezig en ook de groeten van T. Engwirda (93 jaar).
Dhr. Menzinga die samen met een vriend een diapresentatie geeft, wordt welkom geheten.
Alle aanwezigen kregen een 3D bril. Mooie diabeelden
werden gemaakt in Groningen en Drenthe, o.a. in Hoogezand, Zuidlaren, Zuidlaardermeer, Foxhol en langs de
Hunze. Ook in de Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder. Prachtige paddenstoelen in vele
modellen en kleuren en mooie bloemen in velerlei soorten, zoals stinzenflora in het vroege voorjaar. Ook krijgen
we in Sauerland paddestoelen te zien zoals een heksenkring en vele andere.
Dan nog even naar Oostenrijk met prachtige herfstkleuren in de bomen.Het was een prachtige middag. Ieder die
er was heeft er zeer van genoten.

Agenda

25 januari: kaarten en sjoelen.
22 februari: jaarvergadering en bingo.
29 maart: kaarten en sjoelen.
26 april: bingo.
24 mei: afsluiting seizoen.
Namens het bestuur wensen wij u allen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2019.

Haarlem

11

Kom dan ook eens persoonlijk bij ons langs, wij zorgen
voor een goed kopje koffie, en anders een lekker pilske.
Wij kunnen u ontvangen op woensdagen van 14:00 uur
tot 17:00 uur in de Spuiklep te Heerlen, bij Kinderstad
ingang.
Frans Evers
Secretaris / penningmeester (f-evers@home.nl)
Bel gerust voor info: 06-51358831 / 045-5710124

's-Hertogenbosch
Allereerst wensen wij u een goed, maar vooral gezond
2019 toe.
Een van onze goede voornemens is elkaar weer regelmatig te ontmoeten in “Het Kikkertje”.
Onze laatste spellenmiddag 2018 was op 13 november.
Een nieuwe opzet! We spelen weer met gemengde groepen. Het prijzengeld is wat opgehoogd en de uitslagen
gaven aan dat onze dames en heren echt even sterk zijn!
Aan de poedelprijzen en gratis bingorondje is niets veranderd. Het was een gezellige middag met de nodige spanning.
Tussendoor maakten een drankje en een hapje het plaatje
compleet.
11 december was onze kerstviering waarbij 45 mensen
aanwezig waren.
Het kan haast niet anders dat deze bijeenkomst weer
sfeervol verlopen is. Dat leest u volgende maand.
Op 8 januari is onze nieuwjaarsbijeenkomst. Aanvang
14.00 uur.
We kunnen elkaar dan de beste wensen voor 2019 overbrengen en genieten van een drankje en een hapje.
Deze middag wordt muzikaal opgeluisterd door troubadour Jan Wijgers.
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Agenda

29 januari : Spellenmiddag.
26 februari : Jaarvergadering.
26 maart : Spellenmiddag.
16 april : Paasbingo
21mei : Speciale bingomiddag!!!!.
Door de toepassing van de AVG ( Algemene Verordening
Gegevensverwerking) mogen we onze jarigen niet meer
doorgeven in dit blad. Jammer!!
Foto’s alleen met uw toestemming.
Dus vanaf nu: onze felicitaties voor ALLE jarigen deze
maand.
Nog leuk om te vermelden dat onze bestuursleden Jan
Migchielsen en Berthy van den Broek door het hoofdbestuur gehuldigd zijn voor hun meer dan 15 jaar trouwe
dienst voor onze afdeling.
De bondsspeld is door Berthy aan Jan uitgereikt (zie foto)
Tot de volgende keer!
Groetjes, Berthy van den Broek

Maastricht
Geen kopij ontvangen.

Midden-Limburg
Als deze “Met Pensioen” bij jullie in de bus valt zijn de
kerstdagen al voorbij en wachten wij nog op het nieuwe
jaar. Het bestuur van de afdeling Midden Limburg wenst
u en uw familie een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar,
maar vooral een goede gezondheid in 2019 toe. Nu het
eerste nummer van ons blad van 2019 voor u ligt, betekent het ook dat er weer een jaar voorbij is. Een jaar
waarin wereldwijd veel gebeurd is, ten goede maar ook
evenveel zo ten kwade en lief en leed is gepasseerd, zoals
de leden die ons ontvallen zijn. Wij wensen u veel sterkte
en veel geluk en gezondheid. En we hopen dat we u in het
nieuwe jaar terug mogen zien op onze festiviteiten. We
hopen dat onze activiteiten goed bezocht zullen worden
en dat die aan uw verwachtingen voldoen. Het bestuur
doet haar uiterste best om het u naar uw zin te maken..
Door omstandigheden zal de nieuwjaarsreceptie geen
doorgang vinden.
De jaarvergadering wordt gehouden op 14 februari in
Café Mirage Susteren, aanvang is om 14.00 uur. Iedereen
is van harte uitgenodigd. In de volgende editie van “Met
Pensioen” zullen de agendapunten staan. U kunt zich tevens opgeven voor een bestuursfunctie. Aftredend zijn
de bestuursleden Tini Hoorens, Bart Marinus en Jos Saive
en bij de kascontrolecommissie mw. Eberson. Bij het uit-
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komen van dit blad was nog niet bekend of ze herkiesbaar zijn. Plannen voor het nieuwe seizoen worden besproken. U kunt ook nieuwe plannen en ideeën indienen
bij bestuursleden tot aan de aanvang van de vergadering.
Groetjes Wil Kroon

Oost Gelderland
Het bestuur wenst alle leden van onze afdeling een gelukkig en gezond 2019. We hopen u allen weer vaak op
de contactmiddagen te treffen. Tevens feliciteren wij degenen die in januari 2019 verjaren en wensen hen een
goede en gezellige dag. De vorig jaar in werking getreden
AVG maakt het vrijwel onmogelijk hier namen te noemen.
In de eerste helft van 2019 zullen onze contactmiddagen
zoals gebruikelijk op de 1ste woensdag van de maand
plaats vinden en wel op 2 jan., 6 febr., 6 mrt., 3 april en 1
mei. Op 17 april zal onze paasviering plaats vinden. Over
eventuele bedrijfsexcursies informeren wij u volgende
maand.
De contactmiddag in februari is tevens onze ALV. De huidige secretaris en twee bestuursleden treden reglementair af en zullen herkozen of vervangen moeten worden.
Tevens komen de jaarverslagen van de secretaris en de
penningmeester aan de orde. De conceptagenda is op de
contactmiddag in januari beschikbaar. De leden kunnen
dan kandidaat bestuursleden voordragen en wijzigingen
of aanvullingen op deze agenda voorstellen.
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op 2 januari. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom in de locatie
van SSV Zutphen, Nieuwstad 73 7201 NM te Zutphen. We
verheugen ons weer op een hoge opkomst.
Uw secretaris, Wim Elbers

Rotterdam / Den Haag
Beste leden,
Kerstmis, oud- en nieuw is weer voorbij en we staan weer
aan het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat dit voor
ieder van u een goed jaar mag worden. Hoe de kerstbrunch is afgelopen, geen idee, daar dit stuk vóór 4 december ingeleverd moest worden. Het bestuur wenst alle
leden een gelukkig en gezond 2019. Alle jarigen in januari
gefeliciteerd en alle zieken sterkte toegewenst. De eerstvolgende contactmiddag is 15 januari.
Cor Voorderhaak

Twente
En zo is het alweer 2019,waar blijft de tijd….? .Vol goede
moed beginnen we weer aan het nieuwe jaar en zijn de

plannen voor onze BGV afdeling al weer klaar. Dat wil zeggen, dat u allen ons Jaarboekje zult ontvangen met een
beschrijving van al onze activiteiten. die we van plan zijn
te gaan organiseren. Onze secretaris, Leis is er heel druk
mee geweest.
Dan heeft u ook bericht gehad over onze NS-Business
Card. Deze nieuwe uitgave is echter alleen voor de treinreizen te gebruiken. Een saldo voor het betalen van het
openbaar vervoer (tram, bus ed.) is met deze nieuwe kaart
niet meer mogelijk. U dient een aparte OV-chipkaart aan
te schaffen dit kan o.a. bij het Postkantoor. Heeft u nu nog
een saldo op de oude NS-Businesskaart staan dan kunt u
dit terugvragen bij de service-balie op het station of via
www.ov-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.htm. Het inzien van uw gemaakte reizen is voor u al mogelijk doordat u maandelijks reisoverzichten per mail ontvangt. Hier
hoeft u zich niet nogmaals voor aan te melden .
Het bestuur wenst u allen een goed 2019 en zal met veel
plezier doorgaan met haar werkzaamheden ,opdat we samen een fijn jaar tegemoet gaan.
Woensdag 16 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst dan
zien we elkaar weer maar ook 20 februari is belangrijk
i.v.m. de jaarvergadering.
Netty Geerdink

Utrecht
Gelukkig Nieuwjaar.
Als dit bondsblad bij u op de deurmat valt behoort 2018
weer tot het verleden en gaan we het jaar 2019 met goede voornemens tegemoet. Het bestuur van de afdeling
Utrecht wenst u allen een voorspoedig, gelukkig en
vooral een gezond 2019 toe.
Vervuld met deze gedachten stellen wij het bijzonder op
prijs u de hand te schudden op onze kaartmiddag dinsdag 8 januari 2019 om 13.45 uur in het SSVU Ontspannings-centrum, St. Jacobsstraat 12-14 op de 5e verdieping.
Allen die jarig zijn deze maand van harte gefeliciteerd.

Agenda

8-15-22-29 jan Kaartmiddagen
Hen Schouten

Venlo
Daar de kopij voor deze editie van MP vóór 4 december bij
de redactie in Utrecht binnen moest zijn, kunnen we geen
verslag doen van de kerstdinch van 15 december jl.
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In het februarinummer hopen we terug te komen op deze
bijeenkomst. Tevens vermelden we dan de datum van
onze jaarvergadering.
Het bestuur wenst u een goed en gezond 2019 toe!
Ina Plat

Zuid West
Helaas verdwijnen er veel oude tradities, maar de jaarwisseling blijft tot op heden nog behouden. Want juist de
overgang van het oude jaar naar het nieuwe geeft ons de
gelegenheid om even terug te zien op de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar en het nieuwe jaar te beginnen met
wensen en goede voornemens. Het bestuur van de afdeling Zuidwest wenst u allen een voorspoedig, succesvol,
en vooral een gezond 2019 toe. Onze gedachten gaan
ook uit naar onze leden die een slechte gezondheid hebben en waar herstel menselijk gesproken niet meer mogelijk is en daarom niet meer de mogelijkheid hebben onze
contactmiddagen te bezoeken.
De kerstviering op 15 december 2018 moet bij het schrijven van dit verslag nog plaatsvinden en daarom zal er in
het volgende nummer van Met Pensioen op worden terug
gekomen.
We blikken nog even terug op onze bijeenkomst van de
maand november 2018. Op donderdag 8 november hadden we onze maandelijkse bijeenkomst. Na de bestuursvergadering van die morgen kon Luc 55 leden welkom
heten. Als eerste deelde de voorzitter mede welke leden
de afgelopen maand overleden waren (i.v.m. de wet op de
privacy, AVG, mogen er geen namen meer worden vermeld
in dit verslag). Ook is het niet meer toegestaan dat er privégegevens in openbare geschriften (zoals Met Pensioen)
vermeld mogen worden zonder toestemming van betrokkene. Daarom is er door het bestuur van de afdeling ZuidWest besloten dat er met ingang vanaf heden geen jubileum verjaardagen meer in Met Pensioen worden vermeld.
Wel melden wij u dat de jaarvergadering 2019 zal worden
gehouden tijdens de contactmiddag donderdag 14 februari 2019. De agenda voor deze vergadering zal in het
februarinummer van Met Pensioen worden gepubliceerd.
Hierna konden de bingoliefhebbers weer volop genieten
en de winnaars natuurlijk helemaal van de bekende tegoed
bonnen van Albert Heijn. Ook aan de loterij werd door de
meesten weer enthousiast deelgenomen want ook hier
waren weer leuke prijzen te winnen.
Luc sloot tegen kwart voor vier de bijeenkomst af met een
wel thuis en tot ziens op de kerst bijeenkomst 2018.
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Agenda

Donderdag 10 januari aanvang 13.30 uur
Donderdag 14 februari aanvang 13.30 uur (Jaarvergadering)
Donderdag 14 maart 2019
Ton Vercruijssen

Zwolle
Wanneer “Met Pensioen” in de brievenbus valt gaat gelijk
de telefoon. Een vraag over een artikel in “Met Pensioen”
en wel over de nieuwe kaart die betrokkene heeft ontvangen. Mogen we nu wel of niet met die nieuwe kaart
in bus, tram of metro. In de begeleidende brief staat dat
deze kaart voor al het OV is, ook dus tram, bus en metro.
Maar wanneer er geen geld opgezet kan worden, hoe gaat
dat dan, net als in het spitsvervoer, via loonbeslag? Ik weet
het antwoord niet. Ook niet of het geld, dat op de per 1
januari vervallende kaart staat, verdwijnt of overgezet kan
worden. Een probleem dus dat om een oplossing vraagt.
Van een ander persoon, dit jaar gepensioneerd en de
kaart dus nieuw ontvangen, kreeg ik te horen dat hij dit
jaar via de automaat in Zwolle toch geld op zijn kaart
heeft kunnen zetten. Ergens klopt hier iets niet in de berichtgeving. Zoeken we uit.
Een ander artikel trok ook mijn aandacht en wel dat over
de contributie. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is
van mening dat het niet de taak van het Spoorwegpensioenfonds is om contributie te innen voor derden (lees
BGV, LSR, Villandry, enz.). Dit is al ruim een jaar bekend en
Villandry int haar contributie al zelf. De LSR heeft besloten
zich zelf op te heffen, want zij zagen er geen heil in om ca.
4000 rekeningen per jaar te versturen, terwijl de kortingsmogelijkheden steeds minder werden. De BGV zal nu de
volgende in het rijtje van veranderaars moeten zijn, maar
in het artikel kon ik geen datum vinden waarop de nieuwe situatie gaat ontstaan. Ook hiervoor, zoeken we uit.
Wanneer dit blad bij u in de bus valt, hebben we de feestdagen weer achter de rug. Ook een zeer geslaagde soosmiddag, met heerlijke hapjes en een schitterende prijzentafel voor de verloting.
De eerstvolgende soosmiddag gebruiken we tevens als
nieuwjaarsreceptie en is op 9 januari, gevolgd door 6
februari (ook jaarvergadering), 6 maart, 3 april en 1 mei
(met als afsluiting een etentje).
Namens het bestuur wens ik alle leden en hun familie
goede gezondheid in het komende jaar en dat we elkaar
maar vaak zullen zien.
Voor de jarigen nog de felicitaties en een hele prettige
dag namens alle andere leden.
Allemaal tot ziens op onze soosmiddagen..
Jan Post

Colofon

Zweedsepuzzel

Contactpersonen
Inkomen en pensioenen:
Dhr. P.A. van Roosendaal,
tel. 033-494.16.98
Belastingen:
Dhr. L.G.M. Englebert
Tel. 070-2123582
E-mail: lgmemiga@ziggo.nl
Zorg, welzijn en wonen:
Dhr. H. Spits
tel. 06-52614584
E-mail: h.spits1@hetnet.nl

Gaat u verhuizen?
Geef uw nieuwe adres
tijdig door aan uw
afdelingssecretaris en onze
ledenadministratie.

Sluitingsdata kopij
Nummer februari 2019
Sluiting kopij 10 januari 2019
Nummer maart 2019
Sluiting kopij 5 februari 2019
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@zonnet.nl

www.bgvov.nl
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Advertenties
Puzzeloplossing November
December -- Bootwerker
Achter het net vissen
Onder de goede oplossingen wordt via loting de winnaar beloond
met een cadeaubon ter waarde van € 12.50. De oplossing moet binnen 4 weken na verschijningsdatum worden ingezonden aan:
BGV Puzzelredactie,
Postbus 2030,
3500 GA Utrecht.

Of per e-mail aan:
bgv.ov@zonnet.nl

Winnaar:
J.H. Boersbroek
Nijmegen

ficiat!

rte pro
Van ha

Maak ook gratis gebruik van
onze rubrieken:

Contactadvertenties
Te koop
Te koop gevraagd

Bij inzending via E-mail graag de volgende gegevens vermelden:
Maand en puzzeloplossing, Naam, Adres, Postcode en Woonplaats

15

Adreslijst van de afdelingssecretariaten
Afdeling

Naam secr.

Straat

Postcode Woonplaats

Telefoon

Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Eindhoven
Friesland
Groningen
Haarlem
Heerlen
’s-Hertogenbosch
Maastricht
Midden-Limburg
Rotterdam-Den Haag
Twente
Utrecht
Venlo
Zuid-West
Oost Gelderland
Zwolle

H. van Westrienen
J. Bultman
K.H. Stuut
H. Trots
J.J. Daverveld
K. de Vries
J.v.Dijk
T.H. Gabriël
F. Evers
M.W.E. van Wely
H. Spits
W.C.M. Kroon
C.S. Voorderhaak
Mw. L. Bos-Ubbing
H. Schouten
Ina Plat-Lammertse
A. Vercruijssen
W.M. Elbers
W. Witting

Hasselaarsweg 12
Verdiweg 479
Mediterraan 27
Loseweg 287
van Altzemastraat 18
Hoptilsterdyk 9
Schorpioen 80
Langemaad 38
Gouverneurstraat 53
Lepelstraat 31
Weth. Broersstraat 3
Dross. Saldenstraat 25
Noordendijk 49
Elschotplantsoen 3
Gorsplein 30
Laurentiusstraat 2c
Amethistdijk 31
Alkemadeplantsoen 6
Spui 7

1704 DW
3816 KP
1566 SX
7315 DH
5624 GK
9027 BC
9602 ML
1991 EG
6411 XG
5211 DP
6245 JA
6181 ER
3311RM
7552 JG
3435 CP
5921 GM
4706 AR
6843 DT
8032 VK

072-5346959
033-4757223
075-6213271
055-5211474
06-22981689
058-2519467
0598-320974
023-5383398
045-5710124
073-6149904
043-4093564
046-4371842
06-44358396
074-2428726
030-6022107
077–3822271
0165-536322
026-3890544
038-4548471

Heerhugowaard
Amersfoort
Assendelft
Apeldoorn
Eindhoven
Hilaard
Hoogezand
Velserbroek
Heerlen
's-Hertogenbosch
Eijsden
Elsloo
Dordrecht
Hengelo
Nieuwegein
Venlo
Roosendaal
Arnhem
Zwolle

Aanmeldings- en machtigingsformulier van de BGV
Naam en voorletters
Adres 		
Postcode

Woonplaats

_Geboortedatum
Tel.

E-mailadres:
Meldt zich hierbij aan als lid van de B.G.V. vanaf:
Hij/zij* was werkzaam bij		

en ontvangt via SPF/ SPOV uitkering of pensioen

Hij/zij* machtigt het SPF Beheer de contributie hierop in te houden.

Ref.nr. SPF/SPOV

Ingangsdatum pensioen/uitkering
Ondersteunende leden en leden die (nog) geen uitkering van het SPF Beheer ontvangen betalen rechtstreeks aan de BGV
Utrecht. De contributie bedraagt € 1,60 per maand. Voor weduwen en ondersteunende leden € 1,25 per maand.
Hij/zij* zal gaarne ingedeeld worden bij de afdeling
N.B. Indien van toepassing:
Het eerdergenoemd lid werd aangebracht door
Adres, postcode en woonplaats

Handtekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Formulier s.v.p. volledig en duidelijk invullen met bij voorkeur hoofdletters!

Formulier opsturen naar Ledenadministratie BGV, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
BGV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de
bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie zie onze privacy verklaring op onze website www.bgvov.nl

